
 

RAADSBESLUIT  
2011/65 
 

De raad van de gemeente Laren; 

 

gelezen voorstel 2011/65 d.d.  18 oktober 2011 van burgemeester en wethouders; 

 

gezien het ontwerpbestemmingsplan Laren-Noord met bijlagen, IDN: 

NL.IMRO.0417.LOO2BPLarenNoord-1101; 

 

Overwegende dat: 

 

- het voorontwerpbestemmingsplan aan diverse instanties is gestuurd in het kader van het  

  wettelijk vooroverleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening; 

 

- de ontvangen adviezen verwerkt zijn in het ontwerpbestemmingsplan als bijlage; 

 

- de mogelijkheid bestond om inspraakreacties in te dienen tijdens de terinzagelegging van  

   het voorontwerp d.d. 11 oktober 2010 tot en met 22 november 2010; 

 

- er 42 inspraakreacties zijn ingediend die allen samengevat zijn en voorzien zijn van een  

  gemeentelijke reactie; 

 

- er een inspraakavond is gehouden op 27 oktober 2010, waarvan verslag is gemaakt; 

 

- de adviezen, inspraakreacties en verslag van de inspraakavond zijn samengevat in een  

  nota van inspraak en vooroverleg, die is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan  

  achter de toelichting onder het kopje “bijlage”; 

 

- het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen vanaf 20 juni 2011 tot en met 1  

  augustus 2011; 

 

- tijdens de zienswijzentermijn 25 zienswijzen zijn ingediend; 

 

- op 28 augustus 2011 een informatieavond is gehouden; 

 

- de zienswijzen in een vaststellingsrapport zijn samengevat en voorzien zijn van een  

  gemeentelijke reactie; 

 

- dit vaststellingsrapport als bijlage in het bestemmingsplan is opgenomen; 

 

Gelet op de bij het bestemmingsplan behorende toelichting; 

 

Gelet op het ter zake bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, Besluit ruimtelijke ordening, 

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en Besluit Omgevingsrecht; 
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B E S L U I T : 

 

 

I.    de ingediende zienswijzen: 

a. gasunie, geheel 

b. Lingenskamp 23a, gedeeltelijk 

c. Paviljoensweg 16 geheel 

d. Noolseweg 40, geheel 

e. Oude Naarderweg 29, geheel 

f. Paviljoensweg 2, geheel 

g. Torenlaan 64, geheel 

      gegrond te verklaren; 

      II.   de zienswijze van Koloniepad 3 niet-ontvankelijk te verklaren; 

III.  de overige zienswijzen ongegrond te verklaren; 

IV.  het bestemmingsplan Laren-Noord, IDN: NL.IMRO.0417.L002BPLarenNoord-1101  

       gewijzigd vast te stellen; 

V.   het college van burgemeester en wethouders te machtigen om de raad in al de  

       verdere procedures op grond van de Wet ruimtelijke ordening, die naar aanleiding  

       van dit besluit betreffende het bestemmingsplan Laren Noord worden gevoerd, in  

       rechte schriftelijk en mondeling te vertegenwoordingen. 

 

 

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 28 november 2011. 

 

 

 

 

 

drs. T.W. Zwemmer drs. E.J. Roest 

griffier voorzitter 

 

 


